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PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU

Izguba sluha in
vloga zdravnika

Otroci in sluh
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Ljubljana
Resljeva cesta 32, tel.: (01) 2345 700

Maribor
Ljubljanska 1a, tel.: (02) 320 51 75

Celje
Linhartova 22, tel.: (03) 588 30 99

Novo mesto
Ulica Mirana Jarca 20, tel.: (07) 33 222 66

Koper
Vojkovo nabrežje 1, tel.: (05) 627 23 54

Kranj
Gosposvetska 10 (1. nadstropje), tel.: (04) 202 84 20

Murska Sobota
Lendavska 18 (3. nadstropje), tel.: (02) 526 11 90

Ravne na Koroškem,
Ob suhi 11b, tel.: (02) 870 53 59

Šempeter pri Gorici
Cesta prekomorskih brigad 62a (1. nadstropje),
tel.: (05) 398 55 94

Šempeter v Savinjski dolini
Rimska cesta 70, tel.: (03) 700 22 00

Z izvidi lahko nato obiščete katerokoli našo poslovalni-
co, kjer vam bomo svetovali pri izbiri ustreznega modela 
slušnega aparata.

KATERI SLUŠNI APARAT JE NAJPRIMERNEJŠI ZAME?
Slušni aparat je tehnični pripomoček in ne zdravilo. Pri iz-
biri slušnega aparata moramo biti pozorni predvsem na 
to, da izberemo takega, ki bo ustrezen izgubi sluha, naj-
bolje pa vam bodo pri izbiri znali svetovali slušni akustiki 
v naših poslovalnicah. Za uporabnike je nakup slušnega 
aparata šele začetek neke nove zgodbe v življenju. 

ZAKAJ IZBRATI SLUŠNI APARAT WIDEX?
Vsak slušni aparat zna okrepiti zvoke, slušni aparati Wi-
dex pa zagotovljajo pravi naravni zvok, kar je še posebej 
pomembno v zahtevnejših slušnih situacijah.
Widexovi slušni aparati so izključno evropskega oziro-
ma danskega porekla, v svetu poznanem po kakovosti 
in sodobnem dizajnu, kar je v poplavi različnih ponared-
kov velikega pomena. 
V podjetju Slušni aparati – Widex d.o.o. v Sloveniji že 
več kot 40 let skrbimo za vaš sluh, zaupa pa nam že 
več kot 40.000 gluhih in naglušnih. Obiščete nas lahko 
v desetih poslovalnicah po državi, kjer vam bodo uspo-
sobljeni svetovalci v vsakem trenutku znali svetovati vse 
v zvezi s slušnimi aparati. Posvetimo se vsakemu pose-
bej in za vaš sluh skrbimo tudi potem, ko slušni aparat 
že uporabljate.

DOSTOPNOST IN HITROST
Po vsej Sloveniji imamo vzpostavljeno servisno mre-
žo, v naših desetih poslovalnicah smo vam na voljo vse 
delovne dni—od ponedeljka do petka. V vseh servisnih 
enotah opravljamo manjše in večje servisne posege na 
slušnih aparatih oz. popravila slušnih aparatov. Vse eno-
te hranijo najpogosteje uporabljene rezervne dele in s 
tem zagotavljajo najkrajšo servisno dobo – kar tretjino 
popravil je zato mogoče opraviti še isti dan, za vsa osta-
la popravila oz. zahtevnejše posege pa zagotovimo po-
pravilo v najkrajšem možnem času v Centralnem servisu 
v Ljubljani.

Pravi naslov 
ZA vAŠ SLUH

Če imate težave s sluhom, je pomembno, da 
začnete na pravi poti. Najprej obiščite svojega 
osebnega zdravnika, kjer boste prejeli napotnico 
za zdravnika, ORL specialista, ki bo opravil vse 
potrebne preiskave. V primeru naglušnosti in ob 
ugotovitvi, da bi vam slušni aparat pomagal, vam 
po posvetu zdravnik specialist izda naročilnico 
za slušni aparat. 

»Življenje doživljamo skozi svoje zaznave, obarvano pa 
je s tistimi barvami, za katere se sami odločimo.«

Greg Anderson

POSLOvALNICE
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Revijo, ki jo imate v rokah, smo 
pripravili za vas – naše zveste 
stranke, ki uporabljate slušne 
aparate, pa tudi za vse tiste, ki bi 
slušne aparate potrebovali, a se za 
ta korak še niste odločili, in seveda 
za vse, ki vas zanimajo novosti s 
področja sluha in slušnih aparatov.

V podjetju Slušni aparati WIDEX 
sem zaposlena skoraj 20 let, 
v podjetje pa sem pravzaprav 
vpletena že vse svoje življenje. Z 
Widexom je namreč pred več kot 
40 leti začel sodelovati moj oče, 
skupaj pa so nato osnovali prvo 
podjetje v samostojni Sloveniji z 
vloženim tujim kapitalom. Začela 
sem kot vsak začetnik, ki se 
zaposli v našem podjetju. Najprej 
na sprejemu, kjer sem skrbela 
predvsem za to, da so se ljudje, 
ki so vstopili v poslovalnico na 
Resljevi v Ljubljani, dobro počutili. 
Nato sem počasi spoznavala 
celoten proces dela in izkusila 
različne vrste del v podjetju. 
Vseskozi sem imela direktorja, ki je 
od mene zahteval več kot od vseh 
ostalih, vendar pa me je hkrati tudi 
spodbujal in ogromno naučil. Vodila 
so ga trdna moralna načela, ki so še 
vedno temelj vodenja podjetja.

Ko se je oče pred dobrim letom 
upokojil, sem tudi uradno prevzela 
vodenje podjetja. Čisto iskreno, 
si sebe nisem predstavljala tukaj, 
kjer sem. Vlogo sem prevzela 
z dobro mero spoštovanja in 
zavedanja odgovornosti za 
uspešno poslovanje podjetja. 
Vodenju podjetja sem dodala tudi 

Prisluhnite 
življenju,
Prisluhnite 
sanjam!

svojo osebno noto in kljub vsem 
spremembam poslovanja ter vse 
težjim razmeram na trgu ostajam 
zvesta vsem moralnim načelom 
poštenega poslovanja. Velik 
poudarek v podjetju namenjamo 
izobraževanju in zadovoljstvu 
zaposlenih, saj le dobro 
usposobljeni kadri lahko poskrbijo 
za uspešno obravnavo naših strank. 

Vesela sem vsakega novega 
uporabnika, ki pove, kako se mu 
je življenje, potem ko je ponovno 
slišal, obrnilo na bolje. Osrečuje me, 
ko vidim, da ljudem, ki imajo težave 
s sluhom, pomagamo, da se z  
boljšo komunikacijo lahko ponovno 
povežejo s svetom. Tako vem, da 
smo na pravi poti.

V reviji lahko prisluhnete osebnim 
izpovedim ljudi, ki imajo tako 
ali drugače težave s sluhom,  
strokovnjakom, ki z vami delijo 
delček svojega znanja, novostim 
na področju slušnih aparatov in 
drobnim zanimivostim iz sveta 
sluha. V tej številki smo se še 
posebej posvetili otrokom – 
prisluhnite strokovnjakom in malim 
neustrašnim junakom. Veseli bomo 
vašega odziva in vprašanj, ki se vam 
bodo morda porajala ob prebiranju. 
Za prvo številko seveda pride tudi 
druga, pričakujte jo jeseni. Do takrat 
pa – prisluhnite življenju!

Katja Capuder,
direktorica podjetja

Slušni aparati Widex d.o.o.
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Slednje drži, vendar ni skoraj nič manj moteča, če se po-
javi v aktivnem življenjskem obdobju odraslega človeka 
ali pri starostniku, saj se slednjemu postopoma pridru-
žujejo še druge zdravstvene težave ob že tako nekoliko 
zmanjšani sposobnosti prilagajanja novim situacijam. 
Nobena zaznavna funkcija človeškega telesa ni tako 
zapletena in ne poteka v toliko stopnjah kot ravno za-
znava zvoka – torej sluh. Podrobneje poglejmo voh: 
molekule, ki so odgovorne za vonj, se raztopijo v te-
kočini nosne sluznice in preko ene kemične sinapse 
vzdražijo (stika med živčnimi vlakni) vohalni živec. Po-
dobno je pri zaznavanju dotika, vid in oko sta že ne-
koliko bolj zapletena, vendar vseeno manj kot uho in 
sluh. Ne glede na zapletenost zaznavne sposobnosti 
človeškega telesa, mora vsako motnjo v nepravilnem 
delovanju telesa ali dojemanja in razmišljanja ter odzi-
vov obravnavati zdravnik. Izguba občutka za dotik je 
lahko posledica motnje v živčnem sistemu, v samem 
področju, kjer je motena zaznava, ali pa je za slabši do-
tik posredno kriva metabolna motnja – na primer slad-
korna bolezen. Enak mehanizem »skritih« bolezni velja 
za upad vseh zaznavnih sposobnosti telesa, še posebej 
za sluh, saj dober sluh zagotavlja kar nekaj organskih 
sistemov ter njihovih povezav.
Napačna obravnava izgube sluha lahko onemogoči 
prepoznavo prave – osnovne bolezni, kar lahko vodi 
ne samo v slabšanje sluha, ampak celo v resne zaple-
te z najhujšimi posledicami. Zmotno je mišljenje, da 
se lahko vsako izgubo sluha »popravi« le s klasičnimi 
slušnimi aparati, kot nas zavajajo mnogoštevilni ogla-
si izdajateljev slušnih aparatov. Nekoliko natančneje si 
poglejmo, zakaj je vloga izbranega zdravnika ali celo 
otorinolaringologa pri obravnavi izgube sluha nujna.

IZGUBA SLUHA
IN VLOGA ZDRAVNIKA

ZGRADBA UŠESA
Že dejstvo, da je naše uho parni organ, pomeni, da je 
njegova vloga velika ter pomembna (tudi ledvice in 
pljuča so parni organi). Z ušesom zaznavamo zvok in 
uravnavamo svoje ravnotežje. Uho je v najširšem po-
menu sestavljeno iz zunanjega, srednjega in notranje-
ga ušesa. Valovanje zraka, torej potovanje zgoščenin in 
razredčin zraka, kar imenujemo zvok, se po zunanjem 
in srednjem ušesu okrepi in prenese na valovanje te-
kočine v notranjem ušesu. Tam se vzdražijo posebne 
zaznavne celice – dlačnice, ki mehansko energijo spre-
menijo v elektriko, ta pa se po slušno-ravnotežnem živ-
cu prenese naprej po centralni slušni poti vse do mo-
žganske skorje, kjer dejansko zaslišimo – zaznamo in 
»prepoznamo« zvok. 

Zunanje uho tvorita uhelj in zunanji sluhovod. Uhelj ima 
obliko sploščenega lijaka in je zgrajen iz elastičnega 
hrustanca, prekritega s kožo. Skrbi za usmerjanje zvo-
ka v sluhovod ter za ohranjanje očal na pravem mestu. 
Zunanji sluhovod je cevasta odprtina, ki vodi s površine 
glave proti srednjemu ušesu in se konča s prečno polo-
ženim bobničem. Prav tako kot uhelj je pokrit s kožo. V 
koži sluhovoda so posebne ceruminalne žleze, ki tvorijo 
ušesno maslo. Naloga ušesnega masla je nega kože slu-
hovoda, obramba pred bolezenskimi bakterijami, razra-
stom glivic ter odstranjevanje odluščenih kožnih celic 
in umazanije. Kožne celice potujejo od osrednjega dela 
bobniča proti odprtini sluhovoda in tako same čistijo 
sluhovod. Sluhovod ni raven, ima obliko rahle S-krivu-
lje, saj poleg prenašanja in delno ojačanja zvoka srednje 
uho tudi varuje pred mehanskimi poškodbami in večjimi 
temperaturnimi razlikami. Stisnjen, z ušesnim maslom 

Izguba sluha žal ne pomeni le zmanjšanja ene 

senzorne funkcije človeka, temveč istočasno tudi 

omejeno komunikacijo med soljudmi in slušno 

prizadeto osebo, težjo orientacijo v prostoru 

ter slabše zaznavanje lastnega telesa in okolja. 

Lahko bi si mislili, da je še posebej moteča, če se 

pojavi v zgodnjem otroštvu, saj močno vpliva na 

razvoj govora, sporazumevanje nasploh ter na 

kognitivne sposobnosti. Zgradba ušesa
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ali s tujkom zapolnjen, vnet, poškodovan ali celo s tu-
morjem zaprt sluhovod lahko vodi v izgubo sluha, ki se 
je ne da premostiti le z izdajo slušnega aparata. Nujna 
sta pregled pri zdravniku in zdravljenje. 

Srednje uho sestavljajo:
•	 bobnič
•	 votlina	srednjega	ušesa	s	tremi	slušnimi	koščicami	

in dvema mišicama
•	 kostne	odprtine	v	bradavičastem	(mastoidnem)	

odrastku	senčnice	(temporalne	kosti)
•	 Evstahijeva	troblja	(tuba,	cev)
Naloga	srednjega	ušesa	je	prevajanje	in	ojačanje	zvoč-
nega signala, saj se mora valovanje zraka prenesti v 
valovanje	tekočine	v	notranjem	ušesu.	Bobnič je skoraj 
milimeter debela opna, površine okoli pol kvadratnega 
centimetra,	 sestavljena	 iz	 kožne,	 vezivne	 in	 sluznične	
plasti.	V	osrednjem	delu	bobniča	je	vraščen	del	prve	slu-
šne	koščice	kladivca (lat.	maleus).	Na	njen	srednji	del	
se	narašča	mišica	(lat.	musculus	 tensor	 timpani),	ki	 se	
ob	 močnem	 zvoku	 skrči	 in	 tako	 učvrsti	 verigo	 slušnih	
koščic	 ter	 s	 tem	zavaruje	notranje	uho.	Kladivce	 tvori	
sklep	 z	 drugo	 slušno	 koščico	 nakovalcem	 (lat.	 incus).	
Njen	dolgi	odrastek	pa	nalega	na	zadnjo	slušno	koščico	
stremence	 (lat.	stapes),	katerega	plošča	 leži	na	ovalni	
niši	notranjega	ušesa.	Na	stremence	se	narašča	druga	
mišica	(lat.	musculus	stapedius),	ki	prav	tako	ščiti	notra-
nje	uho	pred	premočnim	zvokom,	saj	onemogoča	pre-
močno	vtiskanje	stremenca	v	notranje	uho.	Zaradi	pre-
hoda	energije	zračnega	valovanja	na	tekočinski	medij	je	
potrebno	ojačanje.	V	primerih	ko	srednje	uho	ne	deluje	
pravilno,	mora	zdravnik	izključiti	akutna	obolenja,	ki	se	
jih pogosto pozdravi s predpisanimi antibiotiki. Če ugo-
tovi	kronično	vnetje	bobniča,	slušnih	koščic	ali	še	huje	–	
vraščanje	kože	v	srednje	uho	(kronično	holesteatomsko	
vnetje),	je	potrebna	otokirurška	operacija,	sicer	se	lahko	
vnetje	širi	in	povzroči	napredujočo	izgubo	sluha	ali	celo	
življenjsko nevarne zaplete. 
Evstahijeva troblja (tuba, cev)	skrbi,	da	 je	zračni	tlak	
v	srednjem	ušesu	izenačen	z	zunanjim	zračnim	tlakom.	
S	tem	zagotavlja	neovirano	gibanje	bobniča	in	slušnih	
koščic.	 V	 premeru	 je	 nekaj	 milimetrov	 debela	 cev,	 ki	
povezuje notranjo steno srednjega ušesa s stransko 

steno nosnega dela žrela. Vsa obolenja nosu, obnosnih 
votlin	 in	nosnega	dela	žrela	povzročajo	 slabše	ali	 ne-
delovanje Evstahijeve troblje, posledica je slabši sluh. 
Tukaj moramo še posebej opozoriti na nevarne tumorje 
nosnega in celo ustnega dela žrela, njihov prvi znak je 
pogosto prav izguba sluha. Torej bi lahko ob nepravilni 
ali ob »nezdravniški« obravnavi bolnika z izgubo sluha 
s	predpisom	slušnega	aparata	povzročili,	da	se	bo	edi-
ni bolnikov znak, ki napoveduje nevarno, celo smrtno 
obolenje,	skril	oziroma	prikril.	K	srednjemu	ušesu	sodijo	
še votlina srednjega ušesa in zračne votlinice v brada-
vičastem odrastku senčnice (mastoidne celice). Tudi 
zanje velja enako, saj se lahko vnetja in njihovi tumorji 
odrazijo sprva le kot blaga izguba sluha.

Notranje uho
Notranje uho skrbi za zaznavo zvoka v ožjem pomenu 
ter	za	ravnotežje.	Slušni	del	sestavljata	polžek	(lat.	co-
chlea)	in	slušni	živec.	Polžek je sestavljen iz kostne, dva 
in	pol	krat	zavite	cevi	(dolge	okoli	25	milimetrov),	ki	je	
izpolnjena	s	tekočino.	V	njej	je	sluznični	–	membrano-
zni	Cortijev	organ	izpolnjen	z	drugo	tekočino,	ki	je	zelo	
podobna možganski in je neposredno povezana z njo. 
Gibanje	stremenčeve	plošče,	ki	leži	na	ovalnem	oken-
cu,	povzroči	vzvalovanje	vestibularne	tekočine.	To	gi-
banje	se	prenese	na	tekočino	v	Cortijevem	organu,	pri	
čemer	pride	do	premika	njegove	tekočine,	kar	vzburi	
dlačnice.	 Vzburjene	 dlačnice	 tvorijo	 električne	 (akcij-
ske)	potenciale,	ki	se	preko	dolge,	prepletene	in	dva-
krat	križane	slušne	poti	 zaznajo	 in	primerjajo	v	 senč-
ničnem	delu	možganske	skorje.	Vse	bolezni,	ki	vplivajo	
na	 uravnavanje	 telesnih	 tekočin,	 celo	 genetske	 okva-
re,	ter	vse	bolezni	centralnega	živčnega	sistema	lahko	
vplivajo na notranje uho ter na centralno slušno pot. 
Če slaboslišno osebo opremimo, ob edini ugotovitvi, 
da ima slabši sluh, le s slušnim aparatom ter opustimo 
zdravniško	obravnavo,	 lahko	preprečimo	prepoznavo	
in zdravljenje nepravilnega krvnega tlaka, preveliko 

 ZmotNo jE mišljENjE, da se lahko vsaka 
izguba	sluha	»popravi«	le	s	klasičnimi	slušnimi	
aparati, kot nas zavajajo mnogoštevilni oglasi 
izdajateljev slušnih aparatov.
Če slaboslišno osebo opremimo, ob edini ugo-
tovitvi, da ima slabši sluh, le s slušnim apa-
ratom ter opustimo zdravniško obravnavo, 
lahko	 preprečimo	 prepoznavo	 in	 zdravljenje	
nepravilnega krvnega tlaka, preveliko vseb-
nost	maščob	v	krvi,	motnjo	delovanja	 ledvic,	
obolenje	živčevja	(kot	multiplo	sklerozo	in	tu-
morje	v	poteku	centralne	slušne	poti).

izguba sluha zahteva 
zdravniško obravnavo.

PRiSlUHNimo ZDRAVNIKU
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vsebnost maščob v krvi, motnjo delovanja ledvic, obo-
lenje živčevja (kot multiplo sklerozo in tumorje v pote-
ku centralne slušne poti).

VLOGA ZDRAVNIKA
Obravnava bolnikov z izgubo sluha je tudi za družinske 
zdravnike ter za otorinolaringologe resna, zahtevna in 
stopenjska obravnava. Zahteva obravnavo bolnika v ce-
loti, predvsem pa njegovo stopenjsko obravnavo z do-
dajanjem diagnostično terapevtskih postopkov glede 
na klinično ugotovljena stanja ter bolnikovo anamnezo. 
Šele ko je celostna zdravniška obravnava zaključena in 
je ugotovljeno, da ni nevarnega, napredujočega bole-
zenskega stanja, ki bi potrebovalo operacijo ali odloč-
no zdravljenje z zdravili, se lahko razmišlja o izboljšanju 
sluha s klasičnimi slušnimi aparati, ki zvok okolice le 
ojačijo. Korist njihove uporabe pa imajo le slaboslišne 
osebe, ki jih lahko nosijo. Za uporabo potrebujejo zdrav 
in odprt zunanji sluhovod, zunanje in srednje uho brez 
izcedka ter vsaj delno ohranjeno delovanje polžka ter 
skoraj normalno delujočo centralno slušno pot in viso-
ko motiviranost slaboslišne osebe, da se bo na slušni 
aparat navadila in ga kasneje redno uporabljala. Samo 
zagotovitev slušnega aparata ob izgubi sluha, brez vo-
dilne vloge zdravnika v tej vrsti zdravljenja zaznavne 
izgube bolnika pa je lahko ne le brez koristi, ampak je 
za slaboslišno osebo lahko celo nevarna.

doc. dr. Saba Battelino, dr. med.

Petrov oče je imel krojaško delavnico in je želel, da bi 
sin delal nekaj, pri čemer ne bo odvisen samo od sebe 
... Peter se je tako izučil za radio tehnika oz. radiome-
hanika in s tem pridobil ogromno znanja na področju 
elektroakustike in finomehanike. Po zanimivem naklju-
čju se je leta 1961 namesto na RTV-ju znašel v podjetju 
Elektromedicina, kjer se je med različnimi medicinskimi 
aparati kmalu srečal s prvimi slušnimi aparati. Najprej je 
le občasno delal z njimi, nato pa je skoraj 10 let slušne 
aparate servisiral. V začetku 70. let preteklega stoletja 
je iz servisa zrasla trgovina, v podjetju pa je bilo v tem 
času na področju slušnih aparatov skupaj zaposlenih že 
6 ljudi. Peter je tako spremljal razvoj slušnih aparatov 

NAJPOMEMBNEJE JE, 
»Pacienta moraš pridobiti, se mu posvetiti 
in se potruditi, da ga razumeš, zato 
moraš biti pri delu v slušni rehabilitaciji 
s srcem in dušo,« pravi Peter Kropivšek, 
ki se že več kot 40 let ukvarja s slušnimi 
aparati Widex in je tudi soustanovitelj 
in dolgoletni direktor podjetja Slušni 
aparati Widex d.o.o.

 ReVOLUcIjA Se je ZGODILA LetA 1996, 
ko je Widex predstavil svoj prvi digitalni 
slušni aparat Senso, prvi digitalni slušni 
aparat na svetu. Dogodek je takrat požel 
močno zanimanje tako mednarodne kot tudi 
slovenske javnosti. Danes so vsi Widexovi 
slušni aparati digitalni in omogočajo zelo 
visoko razumljivost. 

Widexov
Senso je bil

prvi digitalni 
slušni aparat

na svetu

O izboljšanju sluha 
s slušnim aparatom 

razmišljamo šele po 
celostni zdravniški 

obravnavi



PRISLUHNITE ŽIVLJENU — MAJ 2015 | 7

PRISLUHNIMO TRADICIJI

V SREDIŠČU JE ČLOVEK, KI SE MU JE TREBA V 
CELOTI POSVETITI
Znanost napreduje hitro, zato je tudi slušnih aparatov 
vsako leto več, vsak naslednji ima boljše lastnosti od 
svojega predhodnika. V podjetju Slušni aparati Widex 
se zato zavedajo, da je nenehno izobraževanje obve-
zen del njihovega poslovanja. Peter, ki je sicer uradno 
že upokojen in je vodenje predal svoji hčeri, še vedno 
aktivno spremlja novosti na področju slušnih aparatov, 
pa tudi njegove dolgoletne izkušnje so še vedno temelj 
odličnih nasvetov. Zaposlene spodbuja, da so sezna-
njeni z novostmi, da se nenehno izobražujejo in skrbijo 
za profesionalnost dela na svojem področju. Poudarja, 
da je najpomembnejši še vedno pravi odnos do strank 
in da se je potrebno posvetiti vsakemu posamezniku, 
ga razumeti in mu pravilno svetovati. 
»Naglušnemu slušni aparat izboljša razumljivost, je pa 
pomembno, da človek pride po slušni aparat pravoča-
sno, ker mu potem najlaže pomagamo,« pravi Peter in 
dodaja: »Če nočeš slišati, ti tudi aparat ne omogoči, da 
boš slišal ...«

NAJPO MEMBNEJE JE, 

od samih začetkov, ko so bili še zelo enostavni. Danes 
površen pogled na takratno tehniko slušnih pripomoč-
kov pokaže naslednje: signal na vhodu je ojačevalec 
ojačil, zvočnik pa je zvok ponovno pretvoril v zvočno 
valovanje, da je bil slišen za uporabnika. Konkurenčno 
podjetje Oticon je Petra kot strokovnjaka na tem po-
dročju že leta 1970 povabilo na Dansko, pred tem pa 
tudi k Viennatonu na Dunaj, saj so slišali, da se na tem 
področju v Ljubljani »nekaj dogaja«. 

ZAČETKI WIDEXA V SLOVENIJI
Ko se je v začetku 70. let spremenila zakonodaja, in si-
cer da tujci v Jugoslaviji lahko prodajajo izdelke le preko 
zastopnikov, je spet po zanimivem naključju leta 1974 
podjetje Elektromedicina dobilo uradno zastopstvo za 
slušne aparate Widex. Vsa druga svetovna konkurenč-
na podjetja na področju slušnih aparatov so namreč za 
svoje zastopnike izbrala podjetja v takrat večjih jugo-
slovanskih mestih. Tako se je tudi uradno začelo Petro-
vo dolgoletno in intenzivno sodelovanje z Widexom. V 
tistem obdobju je bilo potrebnih veliko stvari, ki so nam 
danes samoumevne, postaviti na svoje mesto: vzposta-
viti sodelovanje z zdravniki, urediti zadeve na področju 
zdravstvenega zavarovanja in subvencioniranja slušnih 
aparatov, se nasploh bolj približati naglušnim ...  Začelo 
se je z dvema ambulantama v Ljubljani in Mariboru, kjer 
so na podlagi napotnice predpisovali slušne aparate, 
danes pa je mreža ambulant in tudi Widexovih poslo-
valnic močno razširjena po vsej Sloveniji. 
Leta 1988 je podjetje Elektromedicina prenehalo z 
dejavnostjo slušnih aparatov, zaposleni v enoti slušni 
aparati so morali ustanoviti novo samostojno podjetje 
za oskrbo z njimi. Peter je postal direktor podjetja Slu-
šni aparati d.o.o., v katerem je bilo na začetku skupaj z 
njim zaposlenih 7 ljudi. Danska družba Widex pa je leta 
1990 po slovenski zakonodaji kapitalsko lahko vstopila 
v podjetje Slušni aparati. Od tedaj dalje se to podje-
tje zato imenuje Slušni aparati – Widex. Hiter napredek 
znanosti je prinesel spremembe na področju slušnih 
aparatov. Revolucija se je zgodila leta 1996, ko je Wi-
dex predstavil svoj prvi digitalni slušni aparat Senso, 
prvi digitalni slušni aparat na svetu. Dogodek je takrat 
požel močno zanimanje tako mednarodne kot tudi slo-
venske javnosti. Danes so vsi Widexovi slušni aparati 
digitalni in omogočajo zelo visoko razumljivost. 

Peter Kropivšek

DA DELAŠ S SRCEM
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Kdaj so se pojavile prve težave s sluhom?
Pri treh letih sem prebolela ošpice in sem imela dobra 
dva meseca visoko vročino, zato so mi dali penicilin. Pri 
približno 4 letih je mama ugotovila, da ne reagiram na 
zunanje glasove, kot je trkanje ipd. Čeprav sem takrat 
že veliko govorila, je govor začel stagnirati, potem pa je 
postajal vedno slabši. Tako so pri dobrih 4 letih ugotovi-
li, da slabo slišim. Izkazalo se je, da imam le še 4 % sluha, 
kar je seveda pomenilo, da moram dobiti slušni aparat. 
Naglušnost je bila posledica zdravljenja s penicilinom.

IMELA SEM
OBČUTEK,
DA SE MI JE
SVET ODPRL

Gospa Šuligoj nosi slušni aparat že skorajda 
60 let, tako da ima z naglušnostjo in slušnimi 
aparati res veliko izkušenj. V svojem življenju je 
zamenjala kar nekaj slušnih aparatov in bila tudi 
priča njihovemu razvoju. Prvi zaušesni slušni 
aparat je dobila pri osemnajstih letih, kar ji je, 
kot sama pravi, spremenilo svet, saj je to za 
mlado dekle predstavljalo izpolnitev dolgoletne 
želje. Njena zgodba je edinstvena, vsekakor pa 
ni edina, ki se je že v otroštvu srečala z izgubo 
sluha. Prisluhnimo ji. 

Kakšne so bile vaše prve izkušnje s slušnim aparatom?
Svoj prvi slušni aparat na vrvico sem dobila še pred 
vstopom v šolo in ga nisem rada nosila. Ko sem šla v 
šolo, mi je mama sešila žakeljček za slušni aparat. Slušni 
aparat je veliko šumel. V šoli nisem hotela sedeti v prvi 
vrsti, ampak v drugi, da sem lahko videla in slišala, nika-
kor pa nisem smela biti v bližini okna. 
V najstniških letih sem dobila pravico do novega slu-
šnega aparata – zdravnica mi je obljubila, da bom ob 
polnoletnosti lahko dobila zaušesni slušni aparat. To je 
bila za mlado punco ena najlepših novic, od veselja sem 
zajokala in objela zdravnico. Res sem bila izjemno zado-
voljna, da lahko dobim tovrstni slušni aparat. Zaušesni 
slušni aparat je bil zame veliko veselje in izpolnitev dol-
goletne želje, zato sem ga res z veseljem nosila. Imela 
sem občutek, da se mi je svet odprl! 

Kako pa je bilo z govorom?
V obdobju, ko sem dobila zaušesni slušni aparat, sem 
začela tudi veliko jasneje govoriti. Ob tem bi rada po-
udarila še to, da se moram za skorajda brezhiben go-
vor zahvaliti predvsem svojim staršem, ki so se res ve-
liko ukvarjali z mano, da bi normalno govorila in živela. 
Mama je v tistem prvem obdobju, ko sem oglušela, pu-

 ZAUšESnI SLUšnI ApArAT je bil zame 
veliko veselje in izpolnitev dolgoletne želje, 
zato sem ga res z veseljem nosila. Imela sem 
občutek, da se mi je svet odprl! 

prISLUHnIMO LJUDEM

 TAKO SO prI dOBrIH 4 LETIH ugotovili, 
da slabo slišim. Izkazalo se je, da imam le še 
4 % sluha, kar je seveda pomenilo, da moram 
dobiti slušni aparat.
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stila službo, da se je lahko ukvarjala z mano in me vozila 
k logopedu. Hodila sem v srednjo grafično šolo, ki sem 
jo obiskovala normalno z drugimi dijaki. Ne spomnim se, 
da bi kdaj v šoli imela kakršnekoli težave – pri pisnem 
izražanju sploh ne, včasih so se pojavile manjše težave 
pri ustnem izražanju. Tudi kasneje, ko sem delala na gra
fičnem področju, nisem imela večjih težav. 

Kako ste svojo naglušnost sprejemali v občutljivem 
najstniškem obdobju?
Prišla so seveda tudi obdobja, ko sem bila precej zaskr
bljena zaradi svoje naglušnosti in sem se s tem težko 
soočala. Tako so me peljali tudi v pediatrično kliniko, da 
so mi pokazali, da nisem edina s takšnimi težavami, saj 
sem tam videla veliko otrok s podobnimi težavami, ki 
so oglušeli zaradi različnih vzrokov: eni zaradi injekcij, 
drugi zaradi cepljenja ipd. Ko sem sama začela razmi
šljati o otrocih, so mi zagotovili, da bom lahko normalno 
imela otroke in da ne bo nikakršnih problemov s sluhom, 
ker se je moja naglušnost pojavila kot posledica zdravil. 

In tako se je tudi zgodilo – na moje veliko veselje se je 
najprej rodila Živa, nato pa še Miha. Nihče od njiju nima 
težav s sluhom.

Kakšne pa so sicer vaše izkušnje s slušnimi aparati?
Slušne aparate sem večinoma preizkušala na polikliniki. 
Kljub nasvetom in strokovni pomoči osebja se je težko 
odločiti za pravega. Sicer se samo za en slušni aparat 
spomnim, da ga nisem mogla nositi, pri enem pa sem 
imela občutek, da sem nenehno prehlajena. Na telefo
nu sem imela indukcijsko zanko za lažje komuniciranje. 
Imam pa še eno izkušnjo, ki bi jo rada izpostavila: pri vož
nji z rešilcem se je slušni aparat izgubil. Po 4 dneh kome 
sem se zbudila in brez slušnega aparata je bilo seveda 
izjemno težko komunicirati. Pri Widexu so mi takrat po
sodili slušni aparat, za kar sem jim res izjemno hvaležna, 
saj so mi v tistih kritičnih trenutkih omogočili normalno 
sporazumevanje. Tudi sicer sem zadovoljna z odnosom 
v Widexu: zaposleni so vedno veseli in zadovoljni, hkrati 
pa tudi profesionalni in imajo veliko izkušenj.

SLIŠIŠ? SLIŠIM!

Žigi, Žigi ... Žiiigiiii ... Ne sliši?!

Kaj se pa derete??? Govorite normalno, saj slišim!!!

PRISLUHNIMO LJUDEM

A
vt

o
r:

 V
it

o
 Š

u
lig

o
j



10 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — MAJ 2015

PRISLUHNIMO ŽIVLJENJU

SLUŠNA REHABILITACIJA
SLABOSLIŠNEGA OTROKA

Raziskave so pokazale, da se začenja 
dozorevanje funkcij polžka (lat. cochlea), torej 
organa sluha, nekje v 20. tednu nosečnosti. 
Celoten slušni sistem začne delovati med 
28. in 30. tednom nosečnosti. Takrat začenja 
delovati osnovni mehanizem akustične analize 
zvoka, torej jakosti in frekvence, s tem pa tudi 
razločevanje in zaznavanje zvočnih signalov.

SLUŠNI SISTEM SE ZAČNE RAZVIJATI ŽE MED 
NOSEČNOSTJO
Zanimiv je odziv ploda na zvočno draženje, kar je vi-
dno že od 22. tedna nosečnosti. Ob zvočni stimulaciji 
se pojavijo nenadna krčenja mišic, vidni so gibi glave 

in predvsem sprememba srčnega utripa. Ti gibi in re-
fleksi so prisotni tudi ob rojstvu in kažejo na normalen 
možganski razvoj. To je avtomatičen gib kot odziv na 
določene dražljaje in se imenuje primitivni refleks (PR). 
Ta  v prvih nekaj mesecih izgine, vsaka nepravilnost PR 
pa je lahko znak motnje ali bolezni živčevja. Na okvaro 
v razvijajočih se možganih prav tako kaže PR, ki ne iz-
gine pri za to normalni starosti. Motnje oziroma okvare 
je potrebno prepoznati čimprej, da lahko zagotovimo 
pravočasne terapevtske in rehabilitacijske ukrepe.

RAZVOJ SLUHA PRI OTROKU
Takoj po rojstvu se pojavljajo spontane reakcije novo-
rojenčka ob zvočnih dražljajih nad jakostjo 70 dB. V 
prvih dveh mesecih življenja deluje njegov slušni sis-
tem precej omejeno, a novorojenček začenja ločevati 
glasove že tretji mesec in prav kmalu je bolj pozoren 
na materin glas. Začenja se odzivati na zvoke, jakosti 
okoli 40 dB. Razvoj novorojenčka hitro napreduje in že 
v starosti okoli 6 mesecev se odziva na dražljaje od 10 
do 20 dB dalje. Okoli starosti 9 mesecev pa že začenja 
razumevati pomen besed. 

 V PRVIH DVEH MESECIH ŽIVLJENJA 
deluje njegov slušni sistem precej omejeno, 
a novorojenček začenja ločevati glasove že 
tretji mesec in prav kmalu je bolj pozoren na 
materin glas.

Zgodnje 
odkrivanje 
okvare sluha 
je ključno
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Razvoj lokalizacije izvora zvoka prav tako poteka po-
stopoma. Sprva ga opazimo kot nerodno obračanje 
glave proti izvoru (3. mesec), nato pa se pravilno odzo-
ve na zvok od strani in od spodaj (6.–13. mesec); kmalu 
je otrok sposoben zaznati smer zvoka, ki prihaja iz vseh 
smeri (21.–24. mesec).

PRESEJALNI TEST ZA ZGODNJE ODKRIVANJE 
NAGLUŠNOSTI
Presejalni test novorojenčkov za okvaro sluha, ki se iz-
vaja po porodu v porodnišnicah, nam omogoča zgo-
dnje odkrivanje naglušnosti. V Sloveniji se za ta pre-
sejalni test uporablja merjenje slušnega sevanja ušesa 
(angl. otoacoustic emision). Tako pri novorojenčkih, 
starih od 1 do 2 dni, merimo izzvane otoakustične emi-
sije, torej odziv zunanjih dlačnic v polžku, ki se odzove-
jo na zvok, če seveda notranje uho deluje pravilno. Ta 
test delovanja notranjega ušesa je prilagojen potrebam 
presejalnega testa, lahko ga opravlja usposobljena me-
dicinska sestra, je enostaven, hiter in neboleč. Spečemu 
novorojenčku v zunanji sluhovod vstavi mehko cevčico, 
skoznjo dovede zvok do notranjega ušesa in meri, če se 
je pojavil nov zvok, ki je posledica odzivanja zunanjih 
dlačnic. Aparat takoj pokaže preprost rezultat: »pass« 
– opravil (angl.) ali »no pass« – test ni bil opravljen. Na 
kakovost postopka meritve, s tem pa tudi na rezultat, 
vplivajo otrokov nemir, izkušenost izvajalca testa, zuna-
nji hrup ali neprehodnost sluhovoda in morebitni ostan-
ki plodovne tekočine v votlini srednjega ušesa.
Presejalni test novorojencev na okvaro sluha je torej 
lahko:
•	 pozitiven, kar pomeni, da ni bilo mogoče izmeriti  
 otoakustičnih izzvanih emisij notranjega  ušesa  
 (lahko tudi lažno), 
•	 negativen, otoakustične emisije notranjega ušesa  
 kot odgovor na zvok so bile izmerjene (lahko tudi  
 lažno).
Pozitiven izid presajalnega testa vodi v nadaljnjo dia-
gnostično obdelavo in terapevtsko obravnavo.
Presejalni testi novorojencev na izgubo sluha ob rojstvu 
omogočajo zelo zgodnje odkrivanje naglušnosti, dia-
gnoza je tako postavljena nekje do 3. meseca, do 6. me-
seca pa je dojenček že napoten na rehabilitacijo s SA. Z 
zgodnjim odkrivanjem okvare sluha novorojenčkov ter z 
ustreznim ukrepanjem lahko ne samo omilimo, temveč 
tudi preprečimo kasnejše posledice okvar sluha ali celo 
gluhote. Slednje ne vpliva samo na razvoj govora in je-
zika, temveč na celoten psihičen razvoj, ta pa vpliva na 
medsebojne človeške odnose in komunikacijo. 

ZGODNJE ODKRIVANJE OKVARE SLUHA JE 
KLJUČNO
Zgodnje odkrivanje slaboslišnosti, odkritje vzroka za-
njo – torej postavitev prave diagnoze ter takojšnja in 
ustrezna rehabilitacija naglušnih – je zelo pomembno. 
Le tako lahko omogočimo normalen govorno jezikovni 
razvoj ter celoten razvoj otrokove osebnosti. Zakaj je 
tako pomembno, da to omogočimo čimprej, še v času, 

 Z ZGODNJIM ODKRIVANJEM OKVARE 
SLUHA novorojenčkov ter z ustreznim 
ukrepanjem lahko ne samo omilimo, temveč 
tudi preprečimo kasnejše posledice okvar 
sluha ali celo gluhote.

 ZGODNJI SLUH JE POMEMbEN zato, 
ker je plastičnost možganov – torej njihova 
zmožnost sprejemanja novih funkcij – v prvih 
mesecih zelo velika, skoraj bi lahko rekli, da 
je neskončna. Kmalu po prvem letu pa se 
posamična “časovna okna” za nemoteno 
učenje govora in jezika že počasi, sicer malo, 
vendar za večno, zapirajo.

dr. aud. Diana batista

ko se majhen otrok še ni sposoben pogovarjati? Zgo-
dnji sluh je pomemben zato, ker je plastičnost možga-
nov – torej njihova zmožnost sprejemanja novih funkcij 
– v prvih mesecih zelo velika, skoraj bi lahko rekli, da 
je neskončna. Kmalu po prvem letu pa se posamična 
“časovna okna” za nemoteno učenje govora in jezika 
že počasi, sicer malo, vendar za večno, zapirajo. Za 
odkrivanje zgodnjih okvar sluha ter za čimprejšnjo re-
habilitacijo so odgovorni prav vsi, ki skrbijo za otroka 
ali so kako drugače povezani z njim. Tako so v ta pro-
ces vključeni starši, sprva neonatologi v porodnišnici in 
nato pediatri, specialisti otorinolaringologi, avdiometri-
sti in logopedi. Če je izguba otrokovega sluha srednje 
ali celo hujše stopnje in se mu predpiše slušni aparat, 
se v ta proces vključi še slušni akustik. Prav slušni aku-
stiki so tisti, ki otroku, glede na vse opravljene meritve 
sluha in zdravniške izvide, izberejo in prilagodijo slušni 
aparat.

dr. aud. Diana Batista,
doc. dr. Saba Battelino, dr. med.
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Šestletni Lan se je rodil z razcepom neba, zaradi 
česar je bil jezik v ustni votlini zelo zadaj, imel 
je slab sluh in govor. Staršem so zdravniki 
takoj po porodu povedali, da ima sin razcep 
trdega in mehkega neba, da pa se to z 
operacijo lahko popravi. Lan ima tako 
zdaj za sabo že 4 operacije: prvo je 
imel pri  dveh in pol letih – namen 
operacije je bil odpraviti razcep neba. 

Prvi so sledile tri operacije, povezane 
s sluhom, in sicer so Lanu vstavili tim
panalne cevke, hkrati pa tudi zmanjšali 
mandlje ter prerezali podjezične vezi. 
Starši so bili tako že od rojstva zelo po
zorni na njegov sluh; izkazalo se je, da Lan 
sliši nekje med 45 in 60 decibeli. Svoj prvi za
ušesni slušni aparat je dobil že pri sedmih mese
cih. Obiskuje vrtec na Zavodu za gluhe in naglušne 
in starši pravijo, da bo tam nadaljeval tudi šolanje. Starši 
so se odločili, da bodo otroka dali v ta vrtec predvsem 

LANOVA 
ZGODBA

zato, ker so Lanu na Zavodu na voljo vsi stro
kovnjaki – tako hodi k logopedinji 3–4 krat 
na teden, kar je lahko za starše in otro
ka že pravi logistični izziv, Lana pa tako 
ni potrebno nikamor voziti. Starši tesno 
sodelujejo z vzgojitelji in strokovnjaki, ker 

so prepričani, da je to najboljši način, da 
sin napreduje in se dobro počuti. Z gla

snimi zvoki nima več težav, ko pa je bil 
majhen, je bil zaradi hrupa včasih 

malce zmeden in ga je bilo strah. 

Povsem običajen šestletnik
Sicer pa je Lan živahen de

ček, ki rad počne točno take 
neumnosti kot njegovi vr
stniki. Rad se igra, druži z 
vrstniki, se bori za svoje 
igrače – povsem običa

jen fant, ki ga je tako treba 
tudi obravnavati. Ko je pred 
kratkim praznoval rojstni 
dan, je bila na zabavi polo

vica otrok iz Zavoda in polo
vica iz sosednjega vrtca. Otroci 

so se lepo igrali, med njimi ni bilo 
opaziti nikakršnih razlik. Vsekakor je 

treba kar precej zaslug pripisati srčnim 
staršem, ki otroka sprejemajo in obravnavajo prav take
ga, kot je – čudovito malo bitje. Preprosto in resnično. 

Večina slušnega 
aparata sploh ne opazi

V Widexovi ljubljanski po
slovalnici na Resljevi so 
v marcu uredili posebno 
sobo za preverjanje sluha 
pri otrocih. V njej je poskr
bljeno za male nadobu
dneže, da je zanje pregled 
sluha popolnoma brez 
stresa. Igrive slike, po
barvanke, igrače, otroško 
pohištvo in slušni akustiki 
brez belih halj na otroke 
delujejo pozitivno in po
mirjujoče. Tovrsten, otro
kom prijazen pristop, je v 
Sloveniji novost, otroci pa 
so njim namenjeno sobo 
odlično sprejeli.

POSebNA SObA ZA 
prEVErJANJE sLUhA 
prI OtrOcIh

V Sloveniji že od leta 2005 v 
porodnišnicah pri novorojenč
kih opravljajo presejalne teste, 
ki so prva ocena otrokovega 
sluha in pomagajo odkriti veči
no prirojenih težav že drugi dan 
po rojstvu. V primeru pozitivnega presejalnega testa, se 
izvedejo še dodatne preiskave, s katerimi se pri otrocih 
lahko hitro in zgodaj odkrije izguba sluha. Po statističnih 
podatkih se v Sloveniji z okvaro sluha rodijo do štirje 
otroci od tisočih. Najpogostejši vzroki so: genska zasno
va, zapleti med in po porodu, lahko pa so vzroki tudi 
neznani. Zelo pomembna je prav diagnostika v prvih 6 
mesecih, ko otroci še vzpostavljajo komunikacijski sis
tem. Kljub testiranju pa so največkrat prav starši tisti, 
ki v odzivnosti otroka opazijo spremembe, ki bi lahko 
nakazovale težave s sluhom.

DO štIRje OD 
tISOčIH OtrOk sE 
rODIJO Z OkVArO 
sLUhA

 *Lanova zgodba je resnična, le ime smo spremenili.
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PRENOVLJENA 
POSLOVALNICA CELJE

POSLOVALNICA CELJE
Linhartova 22, Celje
Tel. 03 588 30 99
e-mail: info@widex.si

Poslovalnico Slušni aparati – Widex 
d.o.o. Celje boste najlažje našli na poti 
od Upravne enote Celje, mimo Turške 
mačke, pri lekarni Hus pa je v smeri tržnice 
na levi strani poslovalnica Widex Celje. 
Poslovalnico smo leta 2014 obnovili, in 
sicer smo ločili čakalnico od prostora, kjer 
se opravljajo nastavitve slušnih aparatov in 
pogovori s pacienti.

Delovni čas: pon., sre., čet. in pet.: 8:00–15:00

  tor.: 11:00–18:00

Poslovalnica je od Splošne bolnišnice Celje oddaljena 
pet minut hoje. Odprta je od ponedeljka do petka, vse 
delovne dni v tednu vam nudimo popolno oskrbo va-
ših slušnih aparatov. V celjski poslovalnici vas bo vedno 
sprejel strokovnjak slušni akustik in vam pomagal na 
poti k izboljšanju vašega sluha in s tem h kakovostnejše-
mu življenju. V Sloveniji imamo na tem področju največ 
izkušenj in skupaj z vami lahko dosežemo izjemne re-
zultate v izboljšanju komunikacije in kakovosti življenja.
V poslovalnici Celje vam svetujemo pri izbiri slušnega 
aparata, informativno izmerimo sluh v tihi kabini, vam 
individualno prilagodimo nastavitve slušne aparata, iz-
delamo individualne ušesne vložke – olive in čepe proti 
močenju ušes, prodajamo vedno sveže baterije in pri-
bor za higieno slušnih aparatov, zagotavljamo lasten 
servis in nudimo strokovno svetovanje v zvezi s slušni-
mi aparati. 

Notranjost prenovljene celjske poslovalnice

SLUšNI AkUStIkI CELJSkE POSLOVALNICE

Luka Juršič Alja Polajžer Damjan Bastič

 SLUšNI AkUStIk ALJA POLAJžER: 
»Menim, da je bilo kakovostno delo s 
strankami vedno močno področje in osnovno 
vodilo našega podjetja. Je pa hkrati to tudi 
najzahtevnejše in izzivov polno področje za 
vsakega akustika. Le s spoštljivim odnosom 
in dobro komunikacijo lahko dosežemo 
dobro sodelovanje s stranko in tako tudi 
hitreje, kakovostneje najdemo optimalno 
akustično rešitev za vsakega posameznika z 
okvaro sluha. Po izkušnjah sodeč, se večina 
ljudi najtežje navadi na redno uporabo 
slušnega aparata in tu je strokovna podpora 
slušnega akustika nepogrešljiva. Včasih je ta 
proces dolgotrajen in zahteva veliko truda na 
obeh straneh, a na koncu smo vsi zadovoljni 
z rezultatom.«
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KAJ JE NOVEGA
NA PODROČJU SLUŠNIH APARATOV?

Predstavljamo vam nekaj novosti, ki v tem času prihajajo na naše tržišče. Za podrobnejše 
informacije o novostih se obrnite na naše strokovnjake, ki vam bodo z veseljem predstavili  
majhne naprave, ki v znatni meri prispevajo k boljšemu sporazumevanju.

Serija VITAL je novost v nižjem cenovnem razredu sluš
nih aparatov klasičnih oblik, združuje pa 3 najpomemb
nejše odlike:
•	 unikaten WIDEXov zvok
•	 zanesljivo delovanje
•	 WIDEXovo napredno tehnologijo

Serija VITAL je na voljo v zaušesni in vušesni obliki in ima 
tako kot predhodne serije značilno WIDEXovo kakovost 

zvoka. Namenjena je ljudem z znatnimi težavami pri spo
razumevanju v preprostih vsakodnevnih situacijah. 
Zanesljivost delovanja je del tradicije WIDEXovih slu
šnih aparatov. Dokaz za to so zanesljivi slušni aparati 
preteklih generacij, sedaj tudi z IP57 certifikatom, kar 
pomeni, da so ob normalni uporabi materiali odporni na 
prah in vodo. Slušni aparati so izdelani iz sodobnih ne
alergenih materialov.
Tretja ključna odlika je blagovna znamka WIDEX – iz
delke blagovne znamke WIDEX proizvaja podjetje, ki ga 
odlikuje inovativna tehnologija in je eno vodilnih pro
izvajalcev slušnih aparatov v svetu. WIDEX že dolgo 
skrbi za okolje, saj proizvodnja deluje s pomočjo vetrne 
energije brez izpusta CO

2
 v okolje.

Tehnične lastnosti serije VITAL:
•	 2 kanala
•	 nastavljiv v štirih frekvenčnih pasovih
•	 osnovni sistem preprečevanja hrupa
•	 statični sistem preprečevanja akustičnega
 povratnega vpliva
•	 usmerjeni mikrofoni
•	 2 programa: osnovni + T/MT
•	 regulator jakosti
•	 IP 57 Certifikat

Slušni aparati  WIDEX VITAL so  namenjeni ljudem s 
težavami v vsakodnevnem sporazumevanju

Serija VITAL je na voljo v zaušesni in vušesni obliki
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KLJUČNE LASTNOSTI 440 330 220 110

Zmogljivost/kakovost zvoka ••••• •••• ••• ••

Število kanalov 15 10 5 3

TruSound Softener • •   

HD Locator/Locator HD HD HD •

IE - Feedback canceling IE IE IE  

Speech Enhancer IE •   

Število programov 5 4 3 2

Smartspeak • • • •

DEX kompatibilnost • • • •

DRY-GO UV™ pomaga pri optimalnejši uporabi slušnega 
aparata v daljšem obdobju. Z enostavno uporabo DRY- 
GO UV  naprava suši in dezinficira slušne aparate in uše-
sne vložke v samo treh urah. Dnevna uporaba pomeni 
zanesljivejšo uporabo, daljšo trajnost slušnega aparata 
in boljšo ušesno higieno.

PREDNOSTI DRY-GO UV™ SUŠILNE NAPRAVE
•	 popolno sušenje s pomočjo kroženja toplega zraka
•	 5V Micro-USB standard zagotavlja mobilnost
•	 higienično čiščenje z UV-C svetlobo
•	 enostavno rokovanje z gumbom na dotik
•	 samodejno prilagajanje na sobno temperaturo
•	 samodejni izklop po treh urah sušenja
•	 energetsko učinkovita in varna uporaba

Za sušenje in 
dezinficiranje slušnih 

aparatov v samo 
treh urah

DRY & GO MAJHNA, PRENOSNA IN ZA UPORABO ENOSTAVNA NAPRAVA

PRAKTIČNO IN ENERGETSKO UČINKOVITO
Za boljšo uporabnost v prenosnem paketu za večjo mo-
bilnost prejmete poleg standardnega 220 V napajanja 
tudi USB napajalni kabel. Z novo sušilno napravo DRY- 
GO UV lahko zaščitite svojo slušno naložbo.

Naprava DRY & GO je priročna tudi 
za potovanja, saj se lahko napaja tudi 

preko USB kabla.

DREAM FASHION / DREAM FASHION POWER
in menjave programov, je manjši zaradi manjše baterije. 
Nova oblika ne privlači samo ušesa, temveč tudi oko.

OSNOVNE LASTNOSTI:
•	 TRUE ISP
•	 True-input tehnologija
•	 WidexLink – brezžična 

povezljivost
•	 InterEar – povezova-

nje levega in desne-
ga aparata

•	 več možnosti prila-
gajanja (odprt sistem, 
klasična prilagoditev)

Dream Fashion Power združuje 
klasiko, moč in sodobno obliko

FASHION je nova oblika slušnih aparatov v dru-
žini serije WIDEX DREAM. Je privlačna in mala 
alternativa klasični zaušesni obliki v sodobnem 
dizajnu. FASHION je na voljo v štirih kakovo-
stnih razredih: 440, 330, 220 in 110. Razpon 
serije DREAM je zelo širok in pokriva manjše 
do večjih izgub sluha, in sicer kot odprt sistem 

prilagoditve ali pa kot klasična zaušesna oblika. 
FASHION je primeren za ljudi vseh starostnih sku-

pin, ki potrebujejo klasično, a sodobno obliko slušnega 
aparata. Predvsem pa je FASHION namenjen ljudem z 
aktivnim življenjskim slogom. 
Majhna in diskretna oblika omogoča prijetnejše prilega-
nje uporabnikovemu ušesu tudi v primeru, ko uporablja 
očala. FASHION je enostaven za uporabo, zahvaljujoč 
položaju gumba za menjavo programa in regulatorja ja-
kosti zvoka. Poleg tega je FASHION popolnoma združ-
ljiv z vsemi DEX pripomočki za povezovanje z drugimi 
avdio napravami.
S  True-input tehnologijo se v seriji DREAM dramatično 
spremeni vhodni razpon in ohranja prepoznavnost vseh 
zvokov, ki vstopajo v slušni aparat. V nedavni raziskavi 
se je izkazalo, da uporabniki v zahtevnejših okoljih dose-
žejo tudi do 21 % boljšo razumljivost govora. 
Zadnja novost je namenjena predvsem ljudem z višjo iz-
gubo sluha – DREAM FASHION POWER je namreč slu-
šni aparat, ki združuje klasiko, moč in sodobno obliko. 
DREAM FASHION POWER zagotavlja večjo moč brez 
popačenja zvoka, enostavno spreminjanje jakosti zvoka 
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DREAM FASHION POWER

PRisluhnitE

SLUŠNI APARATI - WIDEX d.o.o.
Resljeva cesta 32, ljubljana
tel.: 01 234 57 00
www.widex.si
www.facebook.com/slušni aparati widex

ŽIVLJENJU!


